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49  Bistro “Silva” –  Driksas iela 7/9, 
tel. 63084899, 29266586, 
www.bistrosilva.lv 

50  Tējas namiņš “Silva” – 
 Pilssalas iela 2a, tel. 22119119, 

29266586 
51  Picorāns “Tami Tami” – 

 Lielā iela 19a, tel. 26633433, 
29283252, www.tamitami.lv 

52  Bārs – restorāns “Plate” – 
 Lielā iela 6, tel. 26935274, 

63023349, www.hoteljelgava.lv 
53  Krodziņš “Istaba” –  J. Čakstes 

bulvāris 7, tel. 63025909, 29507108
54  Kafejnīca – kokteiļbārs 

“Chocolate & Pepper” – 
 K. Barona iela 6, tel. 63010220, 

www.choco-pepper.lv 
55  Pusdienu restorāns “Otto” – 
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JELGAVAJELGAVA
Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis
Jelgava, Akadēmijas iela 1, +371 63005445, 63005447, 
www.tornis.jelgava.lv

Mūsdienīgās multimediju ekspozīcijās izzināt Jelgavas 
vēstures noslēpumus un virtuāli izstaigāt vairāk nekā 400 
gadus senu baznīcu;
Aplūkot tautas tērpu, kādu 19.gadsimtā 
valkāja zemgalieši;
Pabūt Torņa virsotnē, lai no putna 
lidojuma paskatītos uz visām 
debespusēm un palūkotu, kā 
klājas savvaļas zirgiem Lielupes 
palienes pļavās;
Kopā ar meistaru radīt savu 
meistarstiķi radošajā nodarbībā.  

Zirgaudzētavas
“Reinas zirgi”* 
Jelgavas nov., Lielplatones pag., 
+371 26378639

Izjādes ar zirgiem, apmācības 
laukumā, foto sesijas ar poniju.

“Bērziņi”*
Jelgavas nov., Valgundes pag., 
+371 26217064

Izjādes ar zirgiem, jāšanas apmācības, izbraukumi ar 
drošku.

“Princis”* 
Jelgavas nov., Cenu pag., Brankas, +371 26563936, 20206039 

Izjādes ar zirgiem un ponijiem, jāšanas apmācības.

Atpūtas komplekss “Grantiņi”
Jelgavas nov., Svētes pag., “Grantiņi 1”, 
+371 26446422, 28602267, www.grantinicamp.lv

Izbraukt ar laivu vai ūdens velosipēdu  
Notvert copes prieku
Kāpelēt un šūpoties, spēlēt volejbolu, izlēkāties batutā, spēlēt 
futbolu vai bastketbolu
Piknikot un izbaudīt brīvdienu idilli ģimenes mājā vai 
kempingā meža ielokā;
Baudīt gardu maltīti kafejnīcā.

Ozolnieku Veselības taka 
Ozolnieku nov., Ozolnieki

Doties aktīvā pastaigā kopā ar ģimeni pa 500 metrus 
garo pastaigu taku, izmēģinot brīvdabas vingrošanas rīkus.

IZZIŅA 

Ziemassvētku kauju muzejs un Ložmetējkalns
Jelgavas nov., Valgundes pagasts, “Mangaļi”, +371 28349259, 
67228147, www.karamuzejs.lv 

Izspēlēt jauno meklēšanas spēli "Izlūku taka Ziemassvētku kauju 
muzejā", pildot izzinošus, atjautīgus un �ziskus uzdevumus;
Ieklausoties gida stāstījumā, noskaidrot, kādus 
varoņdarbus veikuši latviešu strēlnieki, uzzināt 
par tā laika ieročiem, frontes sadzīves 
apstākļiem un karavīru apģērbu;
Izstaigāt izzinošu taku 7,2 km garumā un 
pabūt aizraujošā vēstures stundā dabā;
Uzkāpt 27 metrus augstajā 
Ložmetējkalna skatu tornī un lūkoties 
pāri koku galotnēm;
Skatu torņa pakājē sarīkot pikniku 
labiekārtotā atpūtas vietā ar ugunskura vietu.

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja 
Jelgavas ekspozīcija
Jelgava, Stacijas iela 3, +371 63096494, 
www.railwaymuseum.lv 

Atklāt, kā tiek vadīta vilcienu kustība dzelzceļos un iepazīt ar 
dzelzceļu saistītas ierīces;
Noskatīties izglītojoši izklaidējošas �lmiņas par dzelzceļu un 
izspēlēt ģimenes spēli “Tas nav CIRKS – tas ir DZELZCEĻŠ!”;
Āra ekspozīcijās apskatīt drezīnas, lokomatīvju pārus, stacijas 
pulksteni un daudz citu interesantu lietu;
Nosvinēt bērnu dzimšanas dienu ar pikniku muzeja pagalmā.

Karameļu darbnīca
Jelgava, Rūpniecības iela 1A, +371 25664748, 29851426, 
www.karameludarbnica.lv

Paviesoties saldākajā vietā Jelgavā!
Vērot  karameļu gatavošanas paraugdemonstrējumus un 
nogaršot gardos saldumus;
Piedalīties pašiem saldo kārumu tapšanas procesā un 
pagatavot savu īpašo karameli uz kociņa.

DZĪVNIEKI
* Apmeklējums jāpiesaka iepriekš

Strausu ferma “Mazzariņi” *
Jelgavas nov.,Glūdas pag., Nākotne, +371 29134788, 2670234

Apskatīt un iepazīt planētas lielākos putnus, uzzināt, kas ir 
emu un nandu.

Saimniecība “Pie Tēvoča Garika” *
Jelgavas nov., Valgundes pag., "Kulbiņas", +371 22837247, 
29625229

Vērot mājas, savvaļas un eksotiskus dzīvnieciņus un putnus, 
dažus no viņiem – arī paglaudīt un pabarot. 

Briežu dārzs “Buku audzētava” *
Jelgavas nov., Valgundes pag., +371 29191980, 
www.bukuaudzetava.lv  

Apskatīt staltbriežus, mu�onus un dambriežus gida 
pavadībā un uzzināt dažādus interesantus faktus par 
šiem dzīvniekiem. 

Doties pastaigā pa lauku sētu, apskatot 
aplokos dzīvojošos lauku dzīvniekus - 
ponijus, ēzelīšus, pundurkaziņas, 
punduraitiņas, pundurruksīšus un vistiņas;
Vizināties ar ponijiem vai ēzelīti un pabarot 
dīķī augošās foreles;
Atpūsties rotaļu laukumā un piknika vietā.

Kaziņu ferma “Līcīši” *
Ozolnieku nov., Cenu pag., +371 26537993, www.licisi.lv

Apskatīt vairāk kā 100 kaziņas;
Izzināt kazas piena pārstrādes procesu;
Nogaršot no kazas piena gatavotus produktus.

Mini zoo “Lauku sēta” 
Ozolnieku nov., Cenu pag., Brankas, 
+371 27171712, www.zoolaukuseta.lv 

AKTĪVĀ ATPŪTA 

Izbraucieni ar velosipēdu
Velokartes un velobrošūras bez maksas pieejamas Jelgavas tūrisma 
informācijas centrā Jelgavā, Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī 
(1.stāvs), Akadēmijas ielā 1 vai lejupielādējamas mājas lapā 
www.visit.jelgava.lv -> Maršruti un ekskursijas -> Velomaršruti

Pavadīt aktīvas brīvdienas kopā ar ģimeni, dodoties 
izbraucienā ar velosipēdu pa kādu no izveidotajiem 
velomaršrutiem Jelgavā un apkārtnē.

Velonoma
Pepijas velomānija 
Jelgava, Rīgas iela 67, +371 29733112

Velosipēdu, tandēmvelosipēda un velo inventāra noma;
Velo izbraucieni gida pavadībā, ekspedīciju un sacensību 
organizēšana visai ģimenei.

Velonoma “Agate hotel”
Ozolnieku nov., Ozolnieki, Skolas iela 16, +371 28684473

Velosipēdu un velo inventāra noma.

Rotaļu un atrakciju laukumi Jelgavā
Ozolskvērs

Raiņa parks

Katoļu iela Nr.7

Pasta sala

Lielupes promenāde

Atpūtas komplekss “Viesu Līči”
Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Rīga - Šauļi 
43.km, 
+371 63058443, 20455402, www.lici.lv 

Pavadīt laiku aizraujoši, gūstot 
prieku atrakcijās, piknikot un 
doties eksursijās ar senatnīgo 
kuģīti “Frīda”;
Baudīt gardu maltīti restorānā 
un mieloties ar našķiem 
konditorejā.

Sporta un atpūtas komplekss “Rullītis”
Jelgava, Aku ceļš 1, +371 28285633, www.rullitis.lv 

Sajust un izbaudīt ātruma prieku, dodoties izbraucienā ar 
kartingu. Pieejami kartingi gan bērniem, gan pieaugušajiem. 

Izlaušanās spēle “Savrupmāja Vistas kāja” jeb 
Escape room
Jelgava, Rīgas iela 67, +371 29733112

Pavadīt laiku jautri un aizraujoši ģimenes lokā vai kopā ar 
draugiem, pārbaudot atjautību un spēju izkļūt no slepenās 
istabas stundas laikā, kur varētu noderēt zināšānas par 
zviedru autores A. Lindgrēnas radīto Pepijas tēlu.

Publiskā slidošana 
Jelgavas Ledus halle
Jelgava, Rīgas iela 11 
Vairāk informācijas, slidošanas laiki un gra�ks: 
www.skzemgale.lv/ledus-halle/ ,  +371 63007220 

Ozo halle 
Ozolnieki, Stadiona iela 5b 
Vairāk informācijas, slidošanas laiki un gra�ks:  www.ozohalle.lv, 
+371 26604863, 63050615   

PIE DABAS

Lielupes palienes pļavas un savvaļas zirgi
Jelgava, Pils sala, +371 20264343 (iepriekš piesakot, pieejamas 
ekskursijas vides gida vadībā)

Apciemot vairāk kā 70 savvaļas zirgus Lielupes palienes pļavās;
Ielūkoties daudzveidīgajā 
augu un putnu pasaulē.

Langervaldes mežs
Jelgava, Langervalde

Iespēja doties mežā tepat pilsētas teritorijā un izbaudīt mierīgas 
pastaigas vai aktīvu atpūtu svaigā gaisā pa izveidoto taku tīklu, 
ieklausoties putnu dziesmās, vērojot kokus un augus.

Dabas parks “Vilce” un atpūta Zaķu pļavā
Jelgavas nov., Vilces pag., +371 26351169, 26496829
 (iepriekš piesakot, pieejamas ekskursijas vides gida vadībā)

Doties brīnišķīgā pastaigā pa Barona taku, iepazīt 
meža noslēpumus un varbūt ieraudzīt kādu 
meža dzīvnieku;
Veldzēt slāpes pie Lielmātes avotiņa;
Uzkāpt senajā zemgaļu pilskalnā, no 
kura paveras skats uz smilšakmens 
atsegumiem Rukūzes upē;
Apciemot Garausi Zaķi “Zaķu pļavā” 
un baudīt sportisku atpūtu kopā ar 
ģimeni un draugiem labiekārtotās 
atpūtas vietās ar piknika un ugunskura 
vietām.
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Objekta apmeklējums 
iepriekš jāpiesaka
Objekta atrašanās vieta 
atzīmēta kartē uz otras 
lapaspuses

*

Tūrisma informācija

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs
Jelgava, Akadēmijas iela 1, 

+371 63005445, 63005447, tic@tornis.jelgava.lv
www.visit.jelgava.lv 

JelgavaTIC @VisitJelgava

VisitJelgavaVisit Jelgava

Apzīmējumi

Brīvdienu ceļvedis 
ģimenēm ar 

bērniem

JELGAVĀ, 
Jelgavas novadā un 
Ozolnieku novadā



Peldvietas Jelgavā un 
apkārtnē
Lielupes labajā krastā pie gājēju 
promenādes

Lielupes kreisajā krastā, Pasta salā 

Ozolnieku ezers, Ozolnieki 

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis - telpa svinībām un 
iespēja visiem kopā darboties izzinoši radošās nodarbībās, darinot 
jaukus suvenīrus.
Jelgava, Akadēmijas iela 1, +371 63005445, 63005447, 
www.tornis.jelgava.lv

#Anticafe - bērnu ballītes ar jautriem animatoriem, dzimšanas 
dienas pasākumi ar ģimeni un draugiem.   
Jelgava, Pasta iela 33a, +371 27018357, www.anticafe.lv 

Bumbu Virpulis - tūkstošiem baltu bumbiņu, kur ienirt un izpeldēt 
bumbu jūrā ģimenes un draugu pulkā. 
Jelgava, Uzvaras iela 8, +371 29102766

Atpūtas komplekss “Grantiņi” - piknika vietas pie ūdentilpnes, 
kafejnīca, kempings, dzimšanas dienas ballīšu organizēšana no A-Z.
Jelgavas nov., Svētes pag., “Grantiņi 1”, +371 26446422, 28602267, 
www.grantinicamp.lv

MC Donald`s - svinību istaba bērnu dzimšanas dienas un vārda 
dienas ballītēm
Jelgava, Brīvības bulvāris 1, +371 63020166, 26468158, 
www.mcdonalds.lv 

Bērnu izpriecu centrs “Bossiks” - interesantas un aizraujošas 
atrakcijas bērniem, vieta bērnu ballītēm ar animatoriem. 
Jelgava, Pulkveža Brieža iela 4, +371 63022438, 63022437, 
www.bossiks.lv

Bambino atrakcijas - tematiskas bērnu ballītes kopā ar jautriem 
animatoriem, mult�lmu tēliem.
Jelgava, Peldu iela 4, +371 29948109, www.bambinoatrakcijas.lv

Bērnu un jauniešu nometnes vieta “Lediņi” - telpu un teritorijas 
noma  dažādiem pasākumiem un nometnēm mierpilnā priežu 
meža ielokā ar bērnu laukumu, trasītēm, skatuvi un baseinu - 
interesantai, aizrautīgai, aktīvai un izzinošai brīvā laika pavadīšanai.   
Jelgava, Lediņu ceļš 1, "Lediņi", +371 26448086, www.junda.lv 

Latvijas dzelzceļa vēstures 
muzeja Jelgavas ekspozīcija - 
ekskursija pa ekspozīciju, 
fotografēšanās ar 
dzelzceļnieku atribūtiem, 
spēles un rotaļas, radošā 
darbnīca, kurā svētku 
viesi var izgatavot sev 
īpašu medaļu. Vasaras 
sezonā - pikniks muzeja 
dārzā ar jautrām 
rotaļām. 
Jelgava, Stacijas iela 3, 
+371 63096494, 
www.railwaymuseum.lv 

Atpūtas nometnē „Lediņi" *,  Jelgava,  Lediņu ceļš 1, 
+371 26448086, www.junda.lv (maksas)

Vilce – Zaķu pļava, Jelgavas nov., Vilces muiža, +371 26351169, 
28346682

Zaļenieku muiža un parks, Jelgavas nov., Zaļenieku pag.

Ložmetējkalnā pie skatu torņa, Jelgavas nov., Valgundes pag.
Lielplatones muižas parkā, Jelgavas nov., Lielplatones pag.
 +371 26611468, 29469223

Atpūtas kompleksā “Viesu Līči”, Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag. 
+371 63058443, 29204514,  www.lici.lv (maksas)

Atpūtas komplekss "Grantiņi",  
Jelgavas nov., Svētes pag., “Grantiņi 
1", +371 28602267, 
www.grantinicamp.lv (maksas)

„Garie kalni" - Jelgavas nov., 
Glūdas pag., Būriņu ceļš 

Mini Zoo „Lauku sēta"*, 
Ozolnieku nov., Cenu pag., Brankas 
+371 27171712, 
www.zoolaukuseta.lv (maksas) 

Pieturvietas laivotājiem ar iespēju uzcelt telti
Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē, Lielupes krastā
Jelgavas novada Līvbērzes pagastā pie Apiņu tilta, Svētes upes 
krastā

Maršruts “Saldā karamele”
Apskates objekti: 

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis 
Karameļu darbnīca 
Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija 
Atpūtas komplekss “Viesu Līči” 
Mini zoo “Lauku sēta” vai kaziņu ferma “Līcīši” 

Maršruta garums: 
13 km -  galamērķis Mini zoo “Lauku sēta” 
18 km - galamērķis kaziņu ferma “Līcīši”

Maršruts “Garausis Zaķis”
Apskates objekti:

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis 
Maizes ceptuves “Svētes maize” veikaliņš
Dabas parks “Vilce” un atpūta Zaķu pļavā 
Izjādes, vizināšanās ar zirgu vai fotosesija ar poniju kopā ar 
“Reinas zirgi” 

Maršruta garums: 60 km

Maršruts “Lieli un mazi draugi”
Apskates objekti:

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis
Briežu dārzs “Buku audzētava”
Saimniecība “Pie Tēvoča Garika” 
Ziemassvētku kauju muzejs un izzinoša taka 7,2 km garumā 
Ložmetējkalna skatu tornis un piknika vieta 

Maršruta garums: 45 km

ATPŪTA UZ ŪDENS

Kuģīši Jelgavā
Kuģīšu piestātne atrodas J. Čakstes bulvāra promenādē pie 
Mītavas tilta

Kuģis “Jūrmala” (100 vietas)
+371 29578329, www.vizni-jurmala.com 

Atpūtas kuģis “Mītava” (50 vietas)
+371 22422997, 29163232

Kuģītis “Frīda” (9 vietas)
+371 29486086

Motorjahta “Carpe Diem” (7 vietas)
+371 26434520

Laivu noma
Jelgavas jahtklubs
Jelgava, Pilssalas iela 6, +371 20205215, 29242520, www.jjk.lv

Ūdens velosipēdu un laivu noma Lielupē 
Jelgava, Pasta sala 3, +371 25432323

Laivu noma “Mučas”
Jelgava, +371 20205127, 28330963, www.laivunoma.com

Laivu noma “Pārlielupes pirtnieki”
Jelgava, Cukura iela 13, +371 22478286, 26370100, 
www.parlielupespirtnieki.lv

Airudēļu (SUP) noma
Jelgava, Lielupes promenādes peldvieta, Peldu iela, +371 25757555, 
www.supx.lv

“Ozolnieku airēšanas klubs” - kanoe laivu noma, laivošanas 
maršruti pa Lielupi, Driksu, Misu, Iecavu, Svēti u.c. Zemgales upēm, 
fotoorientēšanās. 
Ozolnieku nov., Kļavu iela 6, +371 26761807, 26400888, 
www.ozolaivas.lv 

VIETAS BALLĪTĒM UN PASĀKUMIEM

Vietas gardām maltītēm visai 
ģimenei
Informācija par ēdināšanas vietām atrodama 
mājas lapā www.visit.jelgava.lv sadaļā 
“Tūrisma pakalpojumi” – Kur paēst?

Naktsmītnes
Informācija par naktsmītnēm atrodama mājas 
lapā www.visit.jelgava.lv sadaļā “Tūrisma 
pakalpojumi” – Kur nakšņot?
  
Pie objektiem meklē īpašo ikonu, kas apzīmē, ka te īpaši piedomāts par 
ģimenēm ar bērniem! 

PIKNIKA VIETAS JELGAVĀ UN APKĀRTNĒ
* Apmeklējums jāpiesaka iepriekš

MARŠRUTI ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

 Jelgavas reģionālais tūrisma centrs iesaka trīs maršrutu idejas ģimenes 
brīvdienām Jelgavas pusē. Katrs no maršrutiem paredzēts vienas dienas 
ekskursijai, bet tos iespējams apvienot, izveidojot divu dienu vai nedēļas 
nogales ģimenes izbraucienu Jelgavas pusē.  
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